
  
 

Reglement van de Prijs voor de beste scriptie in circulaire 
economie  

 

1. Inleiding 

Om de Brusselse economie een nieuwe impuls te geven vanuit een duurzaam perspectief 
keurde de regering op 10 maart 2016 het Gewestelijk Programma voor Circulaire 
Economie (GPCE) goed, dat past in de strategie van het Gewest voor de komende 10 jaar. 
  
Het doel van het GPCE is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de kaart te zetten als een 
bijzonder innovatieve Europese regio, voorloper op het vlak van overheidsbeleid ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van de circulaire economie dankzij het vrijwillige 
efficiënte beheer van grondstoffen. 
 
In dat kader lanceerde het Gewest de Prijs voor de Scriptie in Circulaire Economie die het 
beste onderzoek van studenten van Brusselse instellingen huldigt. 

2. Doel van de Prijs 

De Prijs heeft tot doel het onderzoek in het domein van de circulaire economie te 
bevorderen en de beginselen van de circulaire economie te verankeren in de 
onderzoeksprojecten van alle Brusselse universiteiten en hogescholen. 

Principe van circulaire economie 

 
De circulaire economie kan worden gedefinieerd als een economisch uitwisselings- en 
productiesysteem dat ernaar streeft om in alle stadia van de levenscyclus van producten 
(goederen en diensten) de hulpbronnen efficiënter te gebruiken en zo de impact op het 
milieu te verminderen en daarbij ook het individuele welzijn verder te ontwikkelen. 
 
Het model mikt op een efficiënt gebruik van grondstoffen door de verspilling ervan te 
verminderen, door ervoor te zorgen dat het afval van de een kan dienen als grondstof voor 
de ander, door de levensduur van producten te verlengen enz. Dat gebeurt allemaal op 
lokale schaal. Op die manier kan de impact van uitwisseling en productie op het milieu 
worden teruggeschroefd en tegelijk het welzijn van de burgers worden verhoogd. 
 
De circulaire economie beperkt zich niet tot het louter terugwinnen of recycleren van 
materialen en grondstoffen. Ze houdt ook in dat al van bij het begin, bij het ontwerp van 
producten, wordt nagedacht over hun levensduur en het hergebruik van de grondstoffen 
waaruit ze bestaan in de economische kringloop na hun afdanking. 
 



  
 

 
Figuur 1: De circulaire economie - Bron: Ellen MacArthur Foundation 10 

 
Het is een model voor een lagekoolstofeconomie die voorziet in lokale jobcreatie en een 
meerwaarde produceert voor de Brusselaars, maar tegelijk rekening houdt met hun 
leefmilieu en levenskwaliteit. 

3. Voorwaarden om in aanmerking te komen 

Om in aanmerking te komen voor de editie 2018-2019 van de Prijs moet de kandidaat aan 
Innoviris een scriptie (of eindwerk) voorleggen die: 

 verband houdt met de circulaire economie zoals beschreven in artikel 2; 
 met succes werd verdedigd tijdens het academiejaar 2018-2019 aan een 

universiteit of hogeschool in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Er is geen leeftijdsbeperking of nationaliteitsvoorwaarde aan deze Prijs verbonden. 
 
Innoviris behoudt zich het recht om scripties of eindwerken die duidelijk niet aan die 
criteria beantwoorden te weren. 



  
 

4. Prijzengeld 

Innoviris behoudt zich het recht om twee Prijzen per academiejaar toe te kennen om de 
beste scripties of eindwerken in de kijker te zetten: één aan een universiteit en één aan 
een hogeschool. 
 
De Prijs wordt toegekend aan studenten in hun eigen naam en heeft een waarde van € 
2000 in cash en/of natura. 
 
Bovendien zal Innoviris de verschillende teksten m.b.t. de winnende scriptie of het 
winnende eindwerk bij de media en contactnetwerken valoriseren. 

5. Indiening van kandidaturen en deelnemingsvoorwaarden 

5.1. De kandidatuurdossiers worden opgesteld met behulp van het formulier dat te 
vinden is op de website van Innoviris (www.innoviris.brussels). Kandidatuurdossiers die 
in een andere vorm dan het formulier worden ingediend, worden niet in aanmerking 
genomen. 
 
5.2. De kandidaturen moeten worden ingediend bij Innoviris, het Brussels Instituut voor 
Onderzoek en Innovatie, Charleroisesteenweg 110, 1060 Brussel, en moeten worden 
opgestuurd naar het e-mailadres funding-request@innoviris.brussels en naar 
mpossoz@innoviris.brussels tegen uiterlijk 15 september 2019. Kandidaturen die na die 
datum worden ingediend, komen niet meer in aanmerking. 
 
5.3. Het kandidatuurdossier moet alle informatie en documenten bevatten zoals vereist in 
het formulier alsook om het even welk ander document dat nuttig is tot staving van de 
kandidatuur. 
Het dossier dient verplicht een attest te bevatten waaruit blijkt dat de kandidaat effectief 
houder is van alle auteursrechten op de scriptie of het eindwerk. Indien de auteursrechten 
in handen zijn van meerdere personen, moet de kandidaat aantonen dat hij/zij de 
toestemming van de andere houders heeft verkregen voor zijn/haar deelname aan deze 
Prijs en voor het feit dat Innoviris het recht zal hebben om de scriptie of het eindwerk 
volledig of gedeeltelijk te reproduceren, te verdelen en bekend te maken overeenkomstig 
punt 8.  
In dat attest vrijwaart de kandidaat Innoviris bovendien tegen alle eventuele vorderingen 
van derden omwille van de volledige of gedeeltelijke reproductie, verspreiding en 
bekendmaking van de scriptie of het eindwerk door Innoviris. Tot slot garandeert de 
kandidaat dat de scriptie of het eindwerk geen rechten van derden schendt en dat die 
geen enkel element bevat waarop een derde een auteursrecht of ander recht zou kunnen 
doen gelden. 
 
Het kandidatuurdossier moet de volgende documenten omvatten: 

- Het formulier van kandidaatstelling, naar behoren ingevuld en ondertekend; 
- Het attest m.b.t. de auteursrechten en de vrijwaring tegen eventuele vorderingen 

van derden vermeld in paragraaf 5.3. hierboven;  
- Een kopie van een officieel identiteitsbewijs; 
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- Een kopie van de scriptie/het eindwerk; 
- Een attest van de universiteit of de hogeschool waaruit blijkt dat de scriptie werd 

verdedigd, met vermelding van de verdedigingsdatum en het behaalde cijfer; 
- Een samenvatting van het project van max. 3 pagina's, met een beknopte 

beschrijving van:  
o De scriptie en probleemstelling  
o In welk opzicht het studievoorwerp verband houdt met de circulaire 

economie 
o In welk opzicht de benadering vernieuwend is 
o De eventuele toepassing daarvan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
Het kandidatuurdossier wordt opgesteld in het Nederlands, Frans of Engels. 
 
Kandidaturen die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, worden geweerd. 

6. Procedure voor de selectie van kandidaturen 

Preselectie  
 
Innoviris gaat na of de ingediende kandidaturen ontvankelijk zijn op basis van de in 
artikel 3 beschreven ontvankelijkheidscriteria. 
 
Naast de administratieve voorwaarden waaraan de kandidatuurdossiers moeten voldoen, 
kan in deze fase eveneens de relevantie van de scriptie of het eindwerk worden 
beoordeeld ten aanzien van het in artikel 2 beschreven kader. 
 
Selectie 
 
De ingediende scripties of eindwerken die voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria 
worden vervolgens voorgelegd aan de jury. 
 
De jury staat in voor de selectie volgens de in artikel 7 beschreven criteria. De jury wordt 
voorgezeten door Innoviris en bestaat uit deskundigen in het domein van de circulaire 
economie. 
 
De kandidatuurdossiers worden grondig en individueel onderzocht. De jury komt samen 
om te beraadslagen en kiest de drie beste dossiers. 
 
De jury beslist soeverein, ook wat de interpretatie van dit reglement betreft.  
 
De resultaten van de juryselectie worden schriftelijk aan alle kandidaten meegedeeld. 
 
De laureaat wordt gekozen op basis van een presentatie waarin hij/zij een vulgariserende 
presentatie geeft van zijn/haar onderzoek.  Die presentatie kan gegeven worden aan een 
jury van deskundigen in wetenschapsvulgarisering of aan een groep met 
vertegenwoordigers uit de industrie, de overheid, academia, de politiek … die een link 
hebben met de thematieken van circulaire economie. 



  
 
 
De informatie over de Prijs en de winnaars wordt bij de bekendmaking van de winnaars 
gepubliceerd op de website van Innoviris. 

7. Selectiecriteria 

De jury selecteert die kandidatuurdossiers die het beste beantwoorden aan de volgende 
criteria: 

- De mate waarin het project past in het kader van de circulaire economie; 
- De uitmuntendheid van de onderzoekswerkzaamheden; 
- Het innoverende karakter van het project, zowel qua thema als op het gebied van 

onderzoeksmethodiek; 
- Nuttigheid en mogelijke toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
- De redactionele en pedagogische kwaliteit van de scriptie of het eindwerk. 

8. Engagement van de 3 laureaten 

De laureaten verbinden zich ertoe: 
• Mee te werken aan de media- en promotiecampagne rond de winnende 

scripties of eindwerken die door Innoviris wordt georganiseerd, meer bepaald 
in de vorm van persberichten enz.; 

• Aanwezig zijn om het eigen onderzoek voor te stellen indien de laureaat 
gekozen wordt voor een groot publiek. In dat geval verbindt de kandidaat er 
zich toe zijn/haar onderzoek voor te stellen in maximaal 3 minuten voor een 
geïnformeerd publiek en aanwezig te zijn voor de eventuele prijsuitreiking. 

• Het downloaden van de scriptie of het eindwerk toe te staan (behoudens 
vertrouwelijkheidsclausule beperkt tot een deel van de scriptie of het 
eindwerk). 

 
Innoviris krijgt van de winnaars evenwel de toestemming om deze documenten volledig 
of gedeeltelijk te reproduceren in een onbeperkt aantal exemplaren, te verdelen en 
bekend te maken bij het publiek met behulp van om het even welke 
communicatietechniek, met inbegrip van communicatie via kabel, internet en 
informaticanetwerken, op niet-commerciële wijze en op eender welke drager, meer 
bepaald catalogi, rapporten, informatieve publicaties, internet, en met duidelijke 
verwijzing naar de auteur als houder van de auteursrechten, zonder voorafgaand akkoord 
van de auteurs en zonder vergoeding van de auteursrechten. 

9. Prijsuitreiking 

De Prijs zal worden overhandigd tijdens een officiële prijsuitreiking in aanwezigheid van 
één of meer vertegenwoordigers van de Brusselse regering. 

10. Aanvaarding van het reglement 

De indiening van een kandidatuur geldt als aanvaarding van dit reglement dat niet kan 
worden betwist. 


